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COMUNICAT DE PRESĂ 

“Gospodarii de pe Drumurile Bistriței au fost în sărbătoare!” 
 

Vineri, 27.09.2019, comuna Podoleni, județul Neamț a fost în sărbătoare, reunind gospodarii, 
producătorii, meșterii populari și artiști din comunele de pe teritoriul GRUPULUI DE ACŢIUNE 
LOCALĂ (GAL) – ASOCIAȚIA DRUMURILE BISTRIȚEI (orașul Roznov și comunele Alexandru 
cel Bun, Bahna, Borlești, Cîndești, Costișa, Dochia, Filipești - Bacău, Mărgineni, Moldoveni, Piatra 
Șoimului, Podoleni, Rediu, Români, Săvinești, Tazlău, Zănești.  

Evenimentul a fost organizat de  Asociația Drumurile Bistriței în cadrul contractului de finanțare C 
19401233011612912781/22.12.2016 aferent proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”.  

 

Atmosfera de colaborare și dezvoltare la fel ca într-o familie dintre participanții la eveniment a fost 
surprinsă de domnul Daniel Vasiliu, președintele GAL-ului Drumurile Bistriței: “De fiecare dată când 
particip la întâlnirea cu membrii din GAL, mă gândesc că rodul discuțiilor sunt tocmai proiectele 
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finanțate, care vin să soluționeze problemele întâlnite în teritoriul comunelor membre în GAL. Acest sfat 
al bătrânilor, ca să folosesc o expresie pur rurală, a generat peste 15.000 de proiecte în toți anii de 
implementare a programului LEADER. Am sprijinit fermieri, mici întreprinzători, proiecte ale 
primăriilor, idei inovative, dar și de suflet, ce țin de păstrarea și promovarea valorilor culturale și a 
tradițiilor, am creat mii de locuri de muncă, toate acestea menite să aducă un trai mai bun în spațiul 
rural. Este imperios necesar ca, pentru perioada 2020-2027, GAL-urile să primească un procent de 
15% din fondurile acordate prin Ministerul Agriculturii, pentru că am dovedit profesionalism și 
perseverență. Acoperim 92.8% din spațiul eligibil al țării, avem peste 1000 de specialiști în aceste 
structuri și, practic, finanțăm o paletă largă de nevoi întâlnite și subliniate tocmai de cei care au nevoie 
de de aceste finanțări. Să nu uităm că jumătate din populația țării trăiește în mediul rural, care, din 
păcate, se confruntă cu multiple probleme, începând cu infrastructura precară și terminând cu 
depopularea din motive pertinente. Această realitate este argumentul suprem pentru că decidenții 
politici și adminsitrativi să se aplece cu responsabilitate către satul românesc, care ne face unici în 
lume, prin valorile inestimabile moștenite de la străbuni. Iată că, și prin acest eveniment, organizat 
astăzi, în comuna Podoleni, a dorit să scoatem în evidență câteva aspecte ce țin de valorile tradiționale, 
culturale și de ce nu chiar gastronomice, comori pe care trebuie să le păstrăm nealterate și să le 
predăm mai departe generațiilor care ne urmează ”. 

 

 


